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Australiensiska Regional Express leasar  
25 Saab 340Bplus flygplan 
 

Regional Express (Rex) har beslutat om en stor modernisering 
och expansion av sin flygplanflotta vilken innefattar anskaffning 
av 25 flygplan från Saab Aircraft Leasing av den senaste 
varianten Saab 340Bplus. 

 
Regional Express (Rex), Australiens största fristående regionalbolag, har ingått 
ett avtal med Saab Aircraft Leasing som innefattar långtidsleasing av 25 Saab 
340Bplus flygplan.  
 
Saab 340Bplus flygplanen karaktäriseras av förbättringar såsom förlängd vinge 
vilket förbättrar flygprestanda och bränsleekonomi. Passagerarkomforten har 
också väsentligt förbättrats genom ett högteknologiskt system som sänker 
ljudnivån i kabinen, större stuvutrymmen samt en ny modernare inredningsstil. 
Planen har också ett större baggage- och lastutrymme. 
 
Rex Verkställande Direktör Geoff Breust säger att de 25 flygplanen kommer att 
fasas in under de kommande 3 åren med start från december i år för att kunna 
möta det ökade behovet från regionala områden samtidigt som det innebär en 
förnyelse av flygplansflottan.  
 
Med referens till affären sade Geoff Bruest; “Rex har funnit det svårare att 
kunna tillgodose den mängd av förfrågningar för flygtrafik av kvalitet från 
Australiens regionala områden. Dessa flygplan är ett starkt bevis på Rex 
intentioner att utöka flygningarna till Australiens regionala områden.” 
 
Rex har stadigt utökat sin Saab 340 flotta och är nu med sina 30 plan en av de 
största 340-operatörerna i världen. Bolaget håller just på med att fasa ut sina 
19-sätes Metro 23 flygplan och ersätta dessa med Saab 340 och på så sätt 
kunna ytterligare reducera kostnaderna tack vare sin enhetsflotta av Saab 340. 
 
Morgan Falkengren, marknadsansvarig för Asien/Oceanienregionen hos Saab 
Aircraft Leasing sade; ”Vi är mycket stolta över att vara partner med Regional 
Express, ett av de mest framgångsrika regionalflygbolagen i världen. Det är 
väldigt tillfredsställande att assistera Rex med uppgraderingen av flygplansflottan 
till den senaste varianten av Saab 340Bplus vilken kännetecknas av den låga 
driftskostnaden på regionalflygrutter. De kontinuerliga vinsterna hos Rex bevisar 
att Saab 340 är mycket väl anpassad till dagens krävande regionalflygtrafik. Valet 
av Saab 340Bplus kommer att bidra till att Rex behåller drivkraften”. 
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Rex styrelseordförande, Lim Kim Hai, noterar att han är mycket tillfredsställd 
med Saab 340 som han vill utnämna som det ideala flygplanet för det 
nuvarande behovet på regionala rutter. 
 
“Den låga driftskostnaden och de bränslesnåla motorerna har bidragit till att 
göra oss till ett av de mest lönsamma flygbolagen”, säger Lim. 
 
Rex är Australiens största fristående regionalflygbolag. Deras flyglinjer knyter 
ihop regionala områden med Sydney, Melbourne och Adelaide. Den årliga 
passagerarvolymen ligger runt 1.2 miljoner fördelat över mer än 1,100 avgångar 
per vecka. Regional Express Holding Limited listades i november 2005 på den 
australiensiska ASX börsen. 
 
Saab Aircraft Leasing handhar en portfölj av ca 185 Saab 340 och Saab 2000, 
leasade till 25 flygbolag i 13 länder världen över. SAL har 32 anställda med 
huvudkontor i Washington DC, USA och regionkontor i Stockholm och Tokyo, 
Japan. 
 
Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad 
spetskompetenser och förmågan till systemintegration. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Michael Magnusson, VD, Saab Aircraft Leasing 
Tel: +1 703 406-7220; Fax: +1 703 406-7227 
Michael.Magnusson@sal.saabus.com 
 
Morgan Falkengren, Marknadsavsvarig Asia-Pacific, Saab Aircraft Leasing 
Tel. +81 3 3792-4300; Fax: +81 3 3792-4315 
Morgan.Falkengren@sal.saab.se 
 
John Belanger, Informationsansvarig, Saab Aircraft AB  
Telephone +46 13 183101  
John.Belanger@saabaircraft.com 
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